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HOTĂRÂRE 
 
 

REFERITOR LA:  Aprobarea  organigramei, numărului de personal şi a ştatului de funcţii  
                                  pentru  Centrul de zi “Cristina” Caracal. 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE: 
 Pentru bunul mers al activităţilor Centrului de zi “Cristina” Caracal, din punct de vedere 
administrativ, organizatoric, funcţional şi în conformitate cu prevederile legale: 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul nr.  2337/25.02.2008   al Direcţiei Resurse Umane Direcţiei şi al Administraţie Publică 

Locală Juridic – Contencios prin care se propune aprobarea  organigramei, numărului de personal şi a 
ştatului de funcţii pentru Centrul de zi “Cristina” Caracal; 

- Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale; 
- Ordinul nr. 288/2006 privind aprobarea standardelor minimale obligatorii privind managementul 

de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 
- H.G. nr. 1007/2005 privind modificarea H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

-  O.G. nr. 10/2008 privind creşterile salariale în 2008 pentru personalul din sectorul bugetar;  
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
- Legea nr. 388/2007 – Legea bugetului de stat pe anul 2008; 
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 36 alin. (2) lit. “d” , “e”, “i” şi “s” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală; 
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări a 

Consiliului local Caracal; 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Aprobă organigrama, numărul de personal şi ştatul de funcţii pentru Centrul de zi 

“Cristina” Caracal, la nivelul a 13 posturi, conform anexelor 1 şi 2, parte integrantă la prezenta hotărâre. 
Centrul de zi “Cristina” Caracal este în subordinea Consiliului local Caracal, fără personalitate 

juridică, gestiune sau stampilă proprie, în toate actele încheiate utilizându-se antetul “ Consiliul local 
Caracal al municipiului Caracal - Centrul de zi “Cristina” Caracal. 

Art. 2 Salarizarea personalului Centrului de zi “Cristina” Caracal se va face în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

Art. 3 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de zi „Cristina”Caracal este cel 
aprobat prin HCL nr. 32/31.05.2005. 

Art. 4 Împuterniceşte Primarul municipiului Caracal de a aproba transformarea nivelurilor de 
studii din ştatul de funcţii, precum şi de a modifica numărul de personal între compartimente, în funcţie 
de cerinţe, cu respectarea numărului de posturi aprobate. 

 



 
 
Art. 5  Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării de Consiliul local al municipiului 

Caracal, dată de la care încetează aplicabilitatea HCL nr. 180/20.12.2006. 
Art. 6 Direcţia Economică, Direcţiei Resurse Umane, Direcţia Administraţie Publică Locală 

Juridic – Contencios şi Centrul de zi “Cristina” Caracal se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.7  Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice 
interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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